
صبغة  (( ؟)) صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون طيب نأخذ الفوائد قوله تعاىل: ((.....  

  اهللا إليه ألنه شرع الدين هذه فائدة.ضافه أ )) اهللا

  بدأت اآلية الثانية؟ نأخذ الفوائد. ..انتهت اآلية 

  . إلزموا صبغة اهللا :ألن املعىن ؛وجوب االلتزام بدين اهللا )): صبغة اهللا ((طيب من فوائد اآلية الكرمية:  

  .ن اهللا أضافه إىل نفسه، وكل ما يضاف إىل اهللا فإنه حقألومن فوائدها : أن هذا الدين حق  

ومن أحسن  ((لقوله:  ؛ملها وأمشلها، وأقومها مبصاحل العبادكومن فوائدها: أن دين اهللا تعاىل أحسن األديان وأ 

  .)) من اهللا صبغة 

. قدم املعمول إلفادة ))  ونحن له عابدون ((لقوله:  ؛ومن فوائدها وجوب اإلخالص، إخالص العبادة له 

  . احلصر

فإن العقل يهدي إىل أن الواجب  )) ومن أحسن من اهللا صبغة ((لقوله:  ؛ومنها: أن العقل يقضي التزام الدين 

   كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام األحسن.  ؛األحسنأو أن الذي من العقل التزام 

  ))  قل أتحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون مث قال: ((

وله: لق ؛يستفاد من هذه اآلية: اإلنكار على اليهود والنصارى الذين حياجون املسلمني يف اهللا مع إقرارهم بأنه رم

  .))  قل أتحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم ((

فهو ربنا  ؛مفإم حياجون يف اهللا وهم يعرتفون بأنه ر ؛أمر يعرتف بهيف  التشنيع على من حياجومن فوائدها: 

  . وربكم

الرباءة مما ن املراد بذلك فإ )) ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ((قوله: ل ؛لكفاراومنها: وجوب الرباءة من أعمال  

    هم عليه .

فنحن مفتخرون ا بريئون  )) ولنا أعمالنا ((ألنه قال:  ؛ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر مبا هو عليه من احلق 

  من أعمالكم.

وهلذا قال النيب عليه  ؛ألن املشاة موافقة للعمل، مشاة موافقة بالعمل ؛ومنها: أنه ال جيوز التشبه بأعداء اهللا 

فنحن متميزون  )) لنا أعمالنا ولكم أعمالكم (() وهنا يقول:  من تشبه بقوم فهو منهم الة والسالم: (الص

  عنكم وأنتم متميزون عنا.  

  . ))  ونحن له مخلصون ((لقوله تعاىل:  ؛تقدمي املعموللومنها: وجوب اإلخالص هللا 



         واسماعيل و اسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو إبراهيمأم تقولون إن  مث قال اهللا تعاىل: ((

يكون هذا من مجلة  )) أم تقولون ((فعلى الثانية  ))؛ أم تقولون ((، )) أم يقولون (()) فيها قراءتان:  نصارى

يعين وقل أتقولون إن  )) قل أتحاجوننا في اهللا ((ألنه قال:  ؛ما أمر الرسول عليه الصالة والسالم أن يقوله

  فهذه اجلملة من كالم؟ من كالم اهللا كما مر.  )) أم يقولون ((أما على القراءة بالياء  ؛ابراهيم

فمن فوائد اآلية: إبطال دعوى هؤالء اليهود والنصارى أن ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب واألسباط كانوا 

فإبراهيم وامساعيل  ؛هؤالء؟ املسلمون، وصف هؤالء اإلسالمإذا ما وصف  ؛دعوى باطلةالفهذه  ؛هودا أو نصارى

  بل هم مسلمون هللا سبحانه وتعاىل.  ىر اليسوا يهودا وال نص واألسباط واسحاق ويعقوب

  .)) قل أأنتم أعلم أم اهللا((، ومنها: رد علم هذه األشياء إىل اهللا

يقولون إن هذا جائز عقال على اهللا فنقر به، وهذا  نومنها: الرد على أهل التحريف يف أمساء اهللا وصفاته الذي  

نقول هلم  ؛أليس كذلك؟ بلى، فيه ناس يقولون هكذا كاملعتزلة و األشاعرة وحنوهم ،ميتنع عقال على اهللا فال نقر به

أعلم مبا يه وجيب له أم اهللا ؟ هل أنتم أعلم مبا جيوز على اهللا وميتنع عل))  أأنتم أعلم أم اهللا ((يف اجلواب كلهم: 

حمة مفحمة أيضا ؤالء الذين يتحكمون وهذه حقيقة حجة ملزمة مق ؛عليه وجيوز له وجيب له؟ اهللا أعلم ميتنع

    . ))أأنتم أعلم أم اهللا(( كذا وميتنع عليه كذا، هللافيقولون جيب  ؛يف صفات اهللا تعاىل بعقوهلم

فإن العامل بشريعة اهللا  )) كتم شهادة عنده من اهللاومن أظلم ممن   ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: عظم كتم العلم 

)) نعم؟  شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم شاهد على اهللا ذه الشريعة كما قال اهللا تعاىل: ((

ومن أظلم  (( يؤخذ من أين؟ ؛عظم إمثه نعينتج مث  ،كتم علما فقد كتم شهادة عنده من اهللايفكل اإلنسان 

فأولئك مع الذين أنعم اهللا من النبيين والصديقين  ((وهلذا قيل يف قوله تعاىل:  ))  كتم شهادة عند اهللا  ممن

  . نعم قيل إن املراد بالشهداء هم أهل العلم  )) والشهداء

  .))  وما اهللا بغافل عما تعملون ((لقوله:  ؛ومنها: كمال علم اهللا ومراقبته لعباده 

فإن هذه صفة سلبية  )) وما اهللا بغافل ((من أين؟  ؛ومنها: ثبوت الصفات السلبية وهي ما نفاه اهللا عن نفسه 

والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة إلثبات كمال ضده، لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعاىل  ؛ما هي ثبوتية

  . ليس بغافل عما نعمل

نشوف  تؤخذ من أين يا عيسى؟ ختويف اإلنسان من املخالفة ؛املخالفةومنها: ختويف اإلنسان وإنذاره من  

  ؟ االستنباط 

   )) وما اهللا بغافل عما تعملون (( الطالب:



  ويش وجه هذا التخويف؟ ؟ كيف ذلك الشيخ:

  ....إثبات أن اهللا تعاىل ال يغفل عن الطالب:

  ه من التخويف؟هويش وجأيه لكن  الشيخ:

  لإلنسان يعين إن اهللا يطلع عليه يف كل عملهذر يعين حي  الطالب:

وما  (( ؛بغافل عنكانا ما  نعم طيب مثل ما يقول مثال عندما دد إنسان بشيء تقول ؛فإياك واملخالفة  الشيخ:

  .))  اهللا بغافل عما تعملون

؟ ففيه الرد مناغتعرف يا حممد  )) عما تعملون ((قوله: ففيه رد على اجلربية ل ؛ومنها: إضافة العمل إىل العامل 

  على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان ال يعمل بل هو جمرب واضح؟  

)) وقد تقدم  تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون مث قال اهللا تعاىل: ((

   الكالم على فوائدها. طيب يرجع إىل ما سبق.

 ((  )) قوله:  هم عن قبلتهم التي كانوا عليهاسيقول السفهاء من الناس ما وال : ((مث قال اهللا سبحانه وتعاىل

املضارع إذا دخلت عليه مل أخلصته  ؛السني للتنفيس وإذا دخلت على املضارع أخلصته للمستقبل )) سيقول

فهنا يقول:  ؛ملستقبلاوإذا كان جمردا فهو صاحل للحاضر و  ؛سني أخلصته للمستقبلالللماضي، وإذا دخلت عليه 

 )) سيقول ((وقوله:  )) سيقول السفهاء ((، يستفاد منها ..الفوائد بعدين  للمستقبل )) سيقول السفهاء ((

وتفيد أيضا قرب  ؛على التحقيق لوقد مر علينا أا تد ؛ياولد  تفيد أيضا مع االستقبال تفيد حتقيق وقوع الشيء

  املستقبل البعيد. تدل علىهذا الشيء، خبالف سوف فإا 

مجع سفيه، والسفيه هو الذي ال حيسن التصرف يف نفسه وكل من خالف احلكمة يف  )) ءالسفها ((وقوله: 

فهو أيضا غري مؤمتن  )) وال تؤتوا السفهاء أموالكم ((ؤمتن على املال لقوله: يوالسفيه كما ال  ؛تصرفه فهو سفيه

 ؛هم سفهاء يف الديننفهؤالء السفهاء سفهاء يف دينهم ال يف ماهلم قد يكونون يف املال جيدين لك ؛على الدين

فكل من  )) ومن يرغب عن ملة ابراهيم إال من سفه نفسه ((وما هو سفه الدين؟ سفه الدين بينه اهللا يف قوله: 

بيان للسفهاء،  )) من الناس ((وقوله:  ؛رغب عن ملة ابراهيم وهي االنقياد هللا عزوجل بكمال التوحيد فإنه سفيه

هم عن قبلتهم التي كانوا الما و  ((مقول القول:  ؛يف موضع نصب من احلال يعين حال كوم من الناسوهي 

هم يف موضع نصب على أا مقول فاجلملة يف ما وال )) سيقول ((هذا مقول القول، والقول يف قوله:  )) عليها

  ؟ )) همما وال ((ما إعرابه يا رشيد؟ أيش إعراب  )) همما وال ((وقوله:  ؛قول

  اسم استفهام؟  الطالب:



هم عن قبلتهم والوما هم عن قبلهم أي ما صرفهم، هم، و والنعم ما اسم استفهام، أي أي شيء وال الشيخ:

فقبلة اإلنسان ما يستقبله واملراد ا بيت  ؛أي ما يستقبلون )) عن قبلتهم ((وقوله:  ؛أي صرفهم عن قبلتهم

ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول ما قدم املدينة صار متجها إىل بيت  ؛املقدس، املراد ا بيت املقدس

  .يعين إما سنة وأربعة أشهر أو سنة و مخسة أشهر ،املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة شهرا

يساره  على ميينه وال عن ؟ الكعبة يا عبد اهللا؟ أين تكون بالنسبة له إذا كان مستقبال بيت املقدس فأين تكون 

  وال خلفه؟ 

  خلفه الطالب:

  تكون خلفه، تكون عن يساره؟ نعم  الشيخ:

  ه، خلفهخلف  الطالب:

رأيت النبي صلى اهللا عليه كون خلفه نعم؟ وهلذا يقول ابن عمر ( تكون خلفه تكن خلفه متاما، ت  الشيخ:

هذا كان يستقبل عليه الصالة  ىفعل ) حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبةيقضي  وسلم 

 إنه باجتهاد وأن :فبعضهم قال ؛؟ اختلف فيه أهل العلم يستقبله بأمر أو باجتهاد ؛يستقبل بيت املقدسوالسالم 

ىت دخل العرب يف اإلسالم ب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر خبالفهم حالنيب صلى اهللا عليه وسلم كان حي

أولئك الذين هدى اهللا إنه بأمر من اهللا لقوله تعاىل: ((  :وقال بعض أهل العلم ؛فكان خيالف أهل الكتاب

 ((يعين اقتد واهلاء للسكت، وهذه اآلية:  )) واقتده ((عام بكل ما يعملونه،  )) هداهم (())  فبهداهم اقتده

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف  :وقالوا ؛يف أي سورة؟ يف سورة األنعام وهي مكية )) اهللا ىأولئك الذين هد

فيصلي من ناحية ما بني الركن اليماين وحجر  ؛مكة كان يتجه إىل بيت املقدس أيضا لكنه جيعل الكعبة بينه وبينه

    األسود هكذا قالوا.

  قبلته الكعبةكانت  إبراهيمإن  الطالب:

  بينهاكان جيمع   الشيخ:

؟ ....واألنبياء من بين إسرائيل كلهم قبلتهم الكعبة  الكعبة  املدينة كانت إبراهيم  قبلتهوملا هاجر إىل  الطالب:

فيصلي بني الركن  ؛صار جيمع بني األمرين وأمر باالقتداء م  )) فبهداهم اقتده (( :يقولون إنه ملا قيل الشيخ:

ألنه ما  ؛اهللا أعلم ،فاهللا أعلم ذا ؛وحينئذ يكون متجها إىل الكعبة وإىل بيت املقدس ؛اليماين واحلجر األسود

دينة اجتهادا منه املإنه يف مكة يتجه إىل الكعبة ويف  :وقيل ؛ثبت من الناحية التارخيية هذا األمر وإال قد قيل به

فبقي  ؛أقره اهللا عليه أو كان بأمر من اهللا وعلى كل حال فإنه بأمر اهللا، سواء كان باجتهاد ؛اجته إىل بيت املقدس



الرسول عليه الصالة والسالم على هذا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرح اليهود بذلك حني وافقهم على 

 ؛ولكن ملا انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون واملشركون يتكلمون، وقيل واملنافقون يتكلمون ؛قبلتهم

 ؛قبلة معناه كل يوم له دين ؟ فهذا الرجل ليس على قدم راسخله لذي صار؟ كل يوم أليش ا ؟ويش السبب

فهذه اإلضافة  ؛عن القبلة اليت كانوا عليها :ومل يقل )) عن قبلتهم ((تأمل قوله: ف ؛يطعنون ـ والعياذ باهللاـ فصاروا 

 هاأضاف )) عن قبلتهم (( ؛ن القبلةما قال ع ؛تدل على أم هم الذين اختاروا هذه القبلة فكيف ينكروا اليوم

ماض وال مستقبل؟  )) التي كانوا عليها ((وقوله:  ؟إليهم كأم هم الذين اختاروها كيف يتولون عنها اليوم

التي   ((أما باعتبار اآلية الكرمية فليست ماضية لكن القرآن يتحدث عما سيقال  ؛ماضقوهلم  باعتبار، ماض

   )) كانوا عليها

    أعلم نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبا سيحدث وأعلمه باجلواب عليه. اهللا سبحانه

فقال ملعاذ بن جبل وقد  ؛ومن هنا أخذ النيب عليه الصالة والسالم هذه القاعدة: أن يعلن مبا سيحدث لإلنسان 

قولون هذا سوف يالكفار فهنا أخرب اهللا أن هؤالء  ؛ليكون مستعدا ) إنك تأتي قوما أهل كتاب ( :بعثه إىل اليمن

  القول مث أعلمه ما يرد عليهم. 

لتأخري امؤخر، وتقدمي اخلرب وحقه  مبتدأ )) المشرق ((خرب مقدم، و )) هللا (())  قل هللا المشرق والمغرب ((

فهو الذي يوجه إن شاء إىل املشرق وإن شاء إىل املغرب وإن شاء  ؛يفيد احلصر، يعين هللا وحده املشرق واملغرب

ودائما  نعم؟ ألن منهما تطلع والشمس وتغرب ؛نعم؟ وخص املشرق واملغرب ،إىل الشمال وإن شاء إىل اجلنوب

هللا المشرق  ((وقوله:  ؛األصل، مها األصل األم ؛جتدون أن النص باجلهات يكون على الشرق والغرب

  ق، مكان الشروق، شروق أيش؟ الشمس والقمر بس؟ و املشرق مكان الشر  )) والمغرب

  والنجوم الطالب:

اإلفراد مثل هذه  ؛ذكرت املشرق واملغرب يف القرآن على ثالثة أوجه: باإلفراد، والتثنية، واجلمع ؛والنجوم الشيخ:

   اآلية، والتثنية غامن؟ 

  )) رب المشرقين ورب المغربين ((: الطالب

  نعم؟واجلمع يا حسني؟  ،نعم الشيخ: 

  ؟)) رب المشرقين اجلمع؟ (( الطالب:

  أيه يف القرآن مجعت املشرق واملغرب؟  ال هذه مثىن، الشيخ: 

   )) ؟ رب المشرقين ورب المغربين((: الطالب



  مجعت؟ ويش اقرأ اآلية؟  الشيخ:

  )) رب المشارق والمغارب إنا لقادرون (( الطالب:

  اآلية؟  ل اقرأ أو اقرأ اآلية؟  الشيخ: 

  )) رب المشارق والمغارب (( الطالب:

  ال ؛هذهال؛   الشيخ:

   )) والمغارب فال أقسم برب المشارق (( : الطالب

اجلمع بينهما أن املشرق باعتبار اجلهة اإلفراد باعتبار اجلهة،  )) فال أقسم برب المشارق والمغارب (( الشيخ:

واجلمع باعتبار مشارق  ؛فإن بينهما بعدا كبريا ؛والتثنية باعتبار مشرقي الشتاء والصيف ؛اجلهة باملشرق واملغرب

ألن كل يوم للشمس مشرق ومغرب، وللقمر مشرق  ؛أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه ،النجوم والقمر والشمس

 ؛عباد كيف شاءفهو املالك سبحانه وتعاىل للجهات يصرف إليها ال )) قل هللا المشرق والمغرب ((ومغرب 

 :قال ؛اجتهوا إىل كذا مسعا وطاعة :قال ؛اجتهوا إىل كذا مسعا وطاعة :وحنن ليس علينا إال السمع والطاعة، قال لنا

املهم أنك تكون مطيعا هللا هذا املهم  ؛)) فسجد المالئكة(( اسجدوا آلدم  :اسجدوا هللا قلنا مسعا وطاعة، قال

م يا مجاعة؟ السجود لغري اهللا شرك وكان بالنسبة آلدم حني أمر اهللا باملالئكة ال أن تتجه إىل كذا أو إىل كذا فهمت

 أمر ابراهيم بقتل وقتل النفس بغري حق وال سيما قتل الولد من أكرب الكبائر وحني كان طاعة هللا يف ؛طاعة وعبادة

  . نعم؟ فاالعتبار بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل ولده كان قربة

من  ((وقوله:  ؛يدل ويوفق )) يهدي (( )) والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمقل هللا المشرق  ((

 ((   وهي عامة ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد مبشيئة اهللا فهو مقرون باحلكمة،  )) يهدي ((مفعول  )) يشاء

 هي إرادة كونية؛ ،املشيئة هي اإلرادة الكونية )) إلى صراط مستقيم( (أهل للهداية هو ممن  )) يهدي من يشاء

أما املشيئة فهي  ؛أما اإلرادة فقد سبق لنا أا تنقسم إىل إرادة كونية وإرادة الشرعية ؛وال تنقسم كما تنقسم اإلرادة

صراط على وزن فعال، وهي مبعىن مفعول أي  )) لى صراطإ ((وقوله:  ؛قسم واحد فقط وهي كونية نعم

 ؛بسرعةبلعت نعم؟ ويش معناه؟  اللحمرت ومنه قول الناس ظرت كذا ظ ؛مصروط،  والصرط هو املرور بسرعة

  حروف ةراط  بثالثسراط، وصراط، و وهلذا يقال ظ

  ؟ سبعية الطالب:

أما القراءة فهي الصراط والسراط بالسني والصاد. طيب الصراط إذا مبعىن مصروط  ؛لغة العربيةالال ال ب  الشيخ:

إذا مجع ثالثة أوصاف: السعة،  ذابسرعة إال إبالصراط وال يكون املرور  :قال أهل العلم ؛أي ممرور به بسرعة



فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو الصراط وإال فهو ، السعة واالستقامة واالستواء؛ واالستقامة، واالستواء

 ؛هذا الصراط مثال إذا صار ضيق ما يكون صراط بأنه ما ميكن أن املرور عليه بسرعة ؛شويرع نعم وما أشبه ذلك

مجع ثالثة أوصاف، الطريق الذي ما فالصراط  ؛إذا كان مرتفع ونازل فكذالك ؛إذا كان ملتويا ميينا ويسارا كذلك

  و ،واالستقامة ،جيمع ثالثة أوصاف يسمى صراطا: السعة

  االعتدال و  الطالب:

ور هذا توكيد يعين صراط مستقيم يف املر  )) إلى صراط مستقيم ((طيب   ؛ال واالستواء نعم االعتدالو  الشيخ:

  وإمنا هو بني واضح. .... عليه والعبور عليه فهو ال

  ...؟)) اهدنا الصراط صراط الذين أنعت عليهمقوله ((  الطالب:

إىل  تههدايمن  و )) إلى صراط مستقيميهدي من يشاء  ((طيب ... قيد ....مبا قيده به النص الشيخ: 

أن هدى هذه األمة إىل هذه القبلة اليت يرضاها الرسول عليه  ،ستقيم أن هدى هذه األمة إىل القبلةاملصراط ال

   الصالة والسالم .

وارور  ار اجلوإىل معرفة متعلق  ،عندنا كاف وعندنا ذا اسم إشارة فنحتاج إىل معرفة املشار إليه )) وكذلك (( 

كذا يا بسام؟ وكذالك الكاف هنا اسم مبعىن مثل، وهي يف حمل نصب على املفعولية املطلقة أي مثل ذلك 

فما هو ذلك؟ املشار إليه ما سبق وهو جعل القبلة إىل الكعبة، أي مثل هذا  ، مثل ذلك جعلناكم؛جعلناكم

احلمد هللا هدينا إىل و إذا فنحن  )) وسطاجعلناكم أمة  ((اجلعل الذي جعلنا لكم وهو اجتاهكم إىل القبلة 

اليهود  يهوهلذا روى اإلمام أمحد يف مسنده أن مما حيسدنا عل ؛الصراط املستقيم ذه القبلة وجعلنا أمة وسطا

 ،على هذه اخلصلة، وكذلك على التأمني خلف اإلمام حيسدوننافهم  ؛الكعبة قبلةلنا جعلت  ،استقبال الكعبة

؟ ألن الكعبة أول بيت وضع  ملاذا ؛هذه استقبال القبلة مما حسدونا عليه املهم  ؛لصفوفقامة ااستوكذلك على 

يوجد بيت قصده ركن  ما  ؛وال يوجد بيت قصده من أركان اإلسالم إال الكعبة ؛للناس وأعظم بيت يف األرض

وهلذا أثار  ؛اجتهنا إليهسد إذا حنفإذا  ؛فهو أفضل بيت وضع للناس وأول بيت ؛من أركان اإلسالم حج إال الكعبة

مع املنافقني مع من يناصرهم من  ـ والعياذ باهللاـ تويل عن القبلة إىل الكعبة وصاروا الاليهود ضجة عظيمة على 

عن اإلسالم مبا مسع من زخرف القول من ـ والعياذ باهللا ـ  عظيما حىت إن بعض املسلمني ارتداملشركني أحدثوا أمرا 

عتقاد وال معىن التصيري؟ االها هذه معىن في )) جعلناكم (( )) وكذلك جعلناكم أمة (( ؛هؤالء اليهود وغريهم

األمة هنا مبعىن اجلماعة، وقد  )) أمة جعلناكم  ((الكاف مفعول أول وأمة مفعول ثاين،  ؛تصيري يعين صريناكم

؟  قلها يا حجاج ا تطلق يف القرآن على أربعة معانمر علينا أ  



  اجلماعةمبعىن  الطالب:

  نعم الشيخ: 

  مبعىن اإلميان  الطالب:

  نعم الشيخ: 

  الزمن الطالب: 

  والرابع؟ نعم  الشيخ:

  الدين الطالب:

  ؟ مثاهلا مبعىن الدين يال يا وليد ؛مثاهلا مبعىن اجلماعة هذه اآلية ؛امللة صح وهالدين   الشيخ:

  مثاهلا مبعىن الدين؟  الطالب:

  أمة مبعىن ملة  ؛أي نعم الشيخ: 

  )) إن هذه أمتكم أمة واحدة ((قوله تعاىل:  الطالب: 

  ؟ مامةاإلطيب ومبعىن  )) إن هذه أمتكم أمة واحدة (( الشيخ: 

   )) كان أمة   إبراهيمإن  ((قوله تعاىل:  الطالب: 

  ؟  الظاهر كن أنك ما حضرتمم؟  مبعىن الزمن جحينعم. حممد الرا الشيخ:

   )) أمةوادكر بعد  ((قوله تعاىل:  الطالب:

 ؛أي عدال )) وسطا (( )) كذلك جعلناكم أمة وسطا (( )) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة (( الشيخ:

فالوسط مبعىن العدل اخليار بدليل  ؛الفضلى األ ؛الوسط مبعىن العدل اخليار ومنه الصالة والوسطى لفضلهاف

  مىت تكون بالسكون؟  ؛واعلم أنه يقال وَسط ويقال وسط )) لتكونوا شهداء على الناس ((قوله: 

يعين إذا كان  شيء واحدبني إذا كان بالفتح وتكون بني أشياء متعددة  تكون بالسكون إذا كان وسط الطالب:

  وسط شيء واحد

وهلذا يقولون  ؛نعم إذا كان وسط شيء واحد فهو بفتح السني، وإذا كان بني مجاعة فهو بسكون السني : الشيخ

أمة  (( ؛ط املرأةويقال يسن أن يقوم عند رأس الرجل يف اجلنازة ووسَ  ؛يكون إمامهم أي إمام العورات وسطهم

   أي عدال خيارا. )) وسطا

للتعليل، الم للتعليل وليست للعاقبة، وقد مر  )) لتكونوا ((الالم يف قوله:  )) لتكونوا شهداء على الناس ((   

الم العاقبة تدخل على أمر غري مقصود، على أمر غري مقصود أن  ؛علينا الفرق بني الم العاقبة وبني الم التعليل



 ((       والم التعليل تدخل على أمر؟ مقصود جعلنا اهللا أمة وسطا هلذه احلكمة  ؛لكن النتيجة آلت إليه

لكن و  ؛عامة يف الدنيا ويف اآلخرة )) الناسعلى و  ((مجع الشهيد،  )) شهداء (( )) ء على الناسلتكونوا شهدا

فنحن اآلن شهداء على الناس بأن الناس السابقني لنا أتتهم الرسل،  ؛يف اآلخرة أشد وأعظم وأبني وأظهر

ومن الناس من تبعه  ؛وأن من الناس من كذب نبيه ومل يصدقه أحد ؛وانقسموا إىل قسمني: مصدق ومكذب

ومنهم من تبعه الرهط، ومنهم من تبعه كثري نعم؟ وأكثر من علمنا أتباعه من الرسل بعد النيب  ؛الرجل والرجالن

   ؟ةدامباذا علمنا هذا الشه ،حنن شهداء اآلن ؛عليه الصالة والسالم موسى عليه الصالة والسالم

  الوحي من طريق الطالب:

ويكون  ((وهلذا قال اهللا:  ؛الناس وأوثقهم وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم أزكى نعم من طريق : الشيخ 

هل  :مة إذا حشر الناس، وسئل الرسلاكذلك نكون شهداء على الناس يوم القي  ))؛ الرسول عليكم شهيدا

فيقال  ؛ما جاءنا من أحد ،؟ فيقولون ما جاءنا من بشري وال نذير بلغتم؟ فيقولون نعم، مث تسأل األمم هل بلغتم

فيكون من الشهداء على الناس  ؛مة ويشهدونافيستشهدون يوم القي ؛من يشهد لك للرسل؟ فيقول حممد وأمته

هلا أثر إال  يظهر نعم؟ طيب إذا شهداء على الناس يف أيش؟ يف الدنيا واآلخرة، نشهد لكن شهادتنا يف الدنيا ما

ويكون الرسول عليكم  (( ؛اآلخرة فهي اليت هلا األثر عظيميف أما  ؛ناهممنهم و أدرك دإقامة احلجة على من عان

وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم  ؛النيب عليه الصالة والسالم يشهد على أمته بأنه بلغ البالغ املبني )) شهيدا

اللهم اشهد، ؟ قالوا نعم، قال:  أال هل بلغت (أنه قال يوم عرفة يف أعظم جممع حصل له مع الصحابة قال: 

فأشهده النيب  ) أال هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم اشهد، أال هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم اشهد

فرتك  ؛لقد بلغ بالغ املبني عليه الصالة والسالممبعىن صلى اهللا عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبالغ قالوا نعم 

ل اهللا به الدين، وما بقي شيء حيتاج الناس إليه يف دينهم أصال أمته على احملجة البيضاء، وما مات حىت أكم

يف تعاىل فالرسول شهيد على هذه األمة، قال اهللا  ؛وفرعا إال بينه عليه الصالة والسالم بيانا واضحا واحلمد هللا

)) جئنا بك على  شهيدا     فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء  سورة النساء: ((

وهلذا ملا قرأ ابن مسعود على النيب عليه الصالة  ؛هؤالء شهيدا يعين كيف تكون احلال يف ذلك اليوم العظيم

قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان  ....حسبك (:والسالم ووصل إىل هذه اآلية قال له النيب عليه الصالة والسالم

، والنيب عليه الصالة والسالم شهيد علينا، فنحن شهداء على الناس ؛ألن هذا أمر عظيم ) عليه الصالة والسالم

وهلذا ال عذر ألحد بعد أن  ؛أي وجه من الوجوهبيشهد علينا بأننا بلغنا، وأقيمت علينا احلجة، وما بقي لنا عذر 



من بعد منا  ومن يشاقق الرسول ((         أو  )) ...ومن يشاق اهللا  ((يتبني له اهلدى أن يشاق اهللا ورسوله 

   نعم؟ )) تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

   يقرأ عليك القرآن تقول له حسبك  ؟ إذا أحدهل يسن  الطالب:

  نعم تقول له حسبك الشيخ :

   ....قول الرسول حسبكه يسنمنيؤخذ  الطالب:

ميل وأنت جيب إىل أن  ؛للقارئ أوقف، هذا الذي يؤخذ، ما نقول خله يقرآإلنسان امنه جواز قول  يؤخذالشيخ :

  عليك االستماع

   ؟ال أقول حسبك يعين الطالب:

  قف حسب اللغة اليت هو يفهم. أو أو ال ال حسبك كلمة املراد ا اإليقاف، حسبك الشيخ :

  ما يقول صدق اهللا العظيم؟ الطالب:

إذا شاف شيء تشهد له اآلية الكرمية يقول صدق اهللا  ؛ثاينوضوع م ؛له نقول املوضوع ال، ما هو ذاالشيخ :

؟ أي نعمأما إذا كان وقف عند القرآن ال، صدق اهللا العظيم هذه جاء ا القراء املتأخرون من أكياسهم  ؛العظيم

   طيب. نعم؟

  ...؟بني الغلو و طريق الوسطالهذه األمة هديت إىل أن هذا املعىن  يدخلما  )) وسطا (( الطالب:

   إال إال يدخل يف هذا أا وسط يف دينها وسيأيت إن شاء اهللا يف ذكر الفوائد. الشيخ :

)) شف  وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ((قوله: و 

إال لنعلم من يتبع  (( ال بيت املقدسوهي استقب )) ما جعلنا القبلة التي كنت عليها ((االختبار، و احلكمة 

لنعلم، هل معىن اآلية جتدد العلم هللا وأن اهللا ما يعلم إال إذا وقع الشيء؟ ال  )) ممن ينقلب على عقبيه الرسول

يرتتب  ا، علمإن املراد علمه هو أو علما يرتتب عليه اجلزاء :ولكننا قلنا يف اجلواب على ذلك ؛وال أحد يقول ذا

علم بأن الأي   هأو علم ؛ألن علم اهللا الكائن يف األزل ما يرتتب عليه اجلزاء حىت ميتحن العبد وينظر عليه اجلزاء؛

شيء أنه الوفرق بني العلم ب ؛وأما العلم األول فهو علم بأنه؟ سيحصل ؛الشيء حصل، فيعلمه أنه حاصل

اضي يعين إال لعلمنا وما جعلنا امل: إن نعلم هنا مبعىن وقال بعض أهل املعاين ؛سيحصل وبني العلم بأنه قد حصل

هذا وإن كان له وجه من حيث  لكن ؛القبلة اليت كنت عليها إال لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

من يبقى ومن ال هذه القبلة إال ألنه يعلم ما جعل اهللا من  ....ألنه ما  ؛ما له وجه اللفظ لكن من حيث املعىن

من يتبع  ((     لكن ما جعلناها إال لالمتحان حىت يعلم من يسلم ومن ال يسلم  ؛يبقى، حيث ال وجه له



ال ال؟ أشد االتباع، جاءهم إفالصحابة رضي اهللا عنهم اتبع الرسول يف هذا و  )) الرسول ممن ينقلب على عقبيه

وهم يف ستقبلوا القبلة يأن أمر قرآن عليه الصالة والسالم أنزل عليه  الفجر وقال: إن النيبيف رجل من املسلمني 

 وكذلك يف بين سلمة يف ؛الركوع فاستداروا وهم ركوع قبل أن يقوموا متجهني إىل الكعبة نعم؟ هذا االتباع العظيم

    قبلتني كذلك أخربوا فاستداروا.ال مسجد

       

 


